
 
 

Zapytanie ofertowe nr  4/02/2022/ODCHUDZANIE/PROFAMILIA Z DN. 15.02.2022r. 
 
W związku z realizacją przez „PROFAMILIA” Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin 
Zwierzak Spółka Jawna projektu „PO MOC W ODCHUDZANIU - Wdrożenie Regionalnego Programu 
Zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i otyłości” numer RPLD.10.03.02-10-A021/19 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X: 
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i 
przywrócenie zdrowia; Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących 
istotnym problemem zdrowotnym regionu) - poszukujemy dostawcy 262 szt. opasek biometrycznych 
typu smartwatch. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
„PROFAMILIA” Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin Zwierzak Spółka Jawna 
ul. Stefana 2 
91-463 Łódź 
NIP: 726-265-02-34 
lidia.zwierzak@profamilia.net.pl 
tel. 42 288 11 20 
 
2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Lidia Zwierzak, 
Tel. + 48 502 597 987, e-mail: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl 
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie przeprowadzenia 
procedury wyboru dostawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie stanowiące przedmiot 
niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
 
4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
CPV: 30213500-0 Komputery kieszonkowe 
CPV: 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 
 

 
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór dostawcy 262 szt. opasek biometrycznych typu 
smartwatch przeznaczonych dla uczestników projektu „PO MOC W ODCHUDZANU -  Wdrożenie 
Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i otyłości” numer 
RPLD.10.03.02-10-A021/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 262 szt. fabrycznie nowych komunikacyjnych urządzeń 
przenośnych noszonych na nadgarstku (opaska biometryczna typu smartwatch) o następujących 
minimalnych parametrach i wymaganiach techniczno-użytkowych: 

 



 
 

 

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Ilość Parametry  

Opaska dla 
pacjenta/ 
smartwatch 

262 
sztuk 

1. Wbudowany wyświetlacz dotykowy. Wielkość min. 0,9 cala.  
2. Integracja z telefonem: Bluetooth 5.0  
3. Ładowanie – magnetyczne lub za pomocą ładowarki 

indukcyjnej, sieciowej. 
4. Lokalizacja: GPS. 
5. Kompatybilność systemowa Android, iOS. 
6. Licznik kalorii. 
7. Krokomierz. 
8. Czujnik tętna, pomiar natlenienia krwi i ciśnienia krwi. 
9. Monitor snu. 
10. Historia zapisanych danych 
11. Menu w języku PL. 
12. Aplikacja na telefon w języku PL. 
13. Pojemność baterii minimum 200 mAh.  

 
2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez 

producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać 
własnością Dostawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich oraz posiadać parametry 
techniczno-użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym. Zaproponowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 

3. Miejsce dostawy jest tożsame z siedzibą Zamawiającego. Urządzenia muszą być opakowane w 
fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone  w etykiety identyfikujące dany 
produkt, muszą posiadać nazwę produktu, podstawowe dane o produkcie, adres producenta, kraj 
pochodzenia oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 

4. Do każdego urządzenia wymagającego ładowania zewnętrznego musi być dołączona 
dedykowana ładowarka sieciowa oraz wymagane akcesoria (np. kable z końcówką magnetyczną). 
Zaproponowane ładowarki sieciowe muszą posiadać certyfikat CE.  

5. W ramach zamówienia Dostawca zobowiązuje się zapewnić możliwość połączenia opasek z 
dedykowaną dla opaski aplikacją w telefonie. 

6. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Dostawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji 
umowy. 

7. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości materiałów/urządzeń, w tym jeżeli 
jakość dostarczonych materiałów/urządzeń, uniemożliwia prawidłowe ich wykorzystanie, 
Zamawiający ma prawo odesłać produkt jako wadliwy lub niesprawny i żądać wymiany na nowy 
o właściwej jakości. Dostawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej 
jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany materiałów/urządzeń. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przetestowania funkcjonalności pod kątem zgodności ze 
specyfikacją, poprzez dostarczenie złożonej w ofercie próbki. Oferowane rozwiązanie musi być 
gotowe i funkcjonalne na dzień składania ofert. Opaskę należy dostarczyć w pełni 
skonfigurowaną do pracy. 

 
6.  TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA 

 Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.03.2022 
 Ze względu na okoliczności niezależne od stron spowodowane stanem epidemii w Polsce i jego 

wpływu na logistykę dystrybucji, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na wniosek 



 
Dostawcy lub Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że zmiana terminu wykonania 
umowy nie może być zmianą o charakterze istotnym.  

 
 
7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
A. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  
 W sytuacji wystąpienia powiązania Dostawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena 

spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” 
na podstawie załącznika do zapytani. Dostawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 
odrzucony w postępowaniu.   

 
B. Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą: 

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 
przedmiotem zamówienia;   

b) dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia; 
c) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
d) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik do zapytania 
ofertowego). Dostawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w 
postępowaniu.  

 
8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
- formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z Załącznikiem nr 2,  
- specyfikacja techniczna urządzenia 
 
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Ofertę należy przygotować w języku polskim, na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do 
zapytania ofertowego, dołączając do nich wszystkie niezbędne dokumenty Oferta powinna przedstawiać 
cenę brutto zamówienia oraz cenę jednostkową brutto za jedną sztukę. Podana w ofercie cena musi 
uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie dostawca z tytułu 
należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  
Oferta musi zostać opatrzona podpisem Oferenta.  
 
 
10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY  



 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE – „OPASKA” w ramach „PO 
MOC W ODCHUDZANU -  Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego 
przeciwdziałania nadwadze i otyłości” numer RPLD.10.03.02-10-A021/19 należy wysłać pocztą 
tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 
91-463 Łódź lub poprzez bazę konkurencyjności zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie: 
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction (proszę 
pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników składając ofertę przez bazę konkurencyjności w 
formie skanu podpisanych dokumentów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2022 r. do godz. 
10:00. 
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.  
 
11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU DOSTAWCY  
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego; 
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena brutto* [C] 70% 70 pkt 

Okres gwarancji [G] 20% 30 pkt 

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia (w tym także koszty transportu do siedziby zamawiajacego). 

Zasady oceny kryterium "Cena brutto" [C]. 

Będzie brana pod uwagę cena brutto całego zamówienia. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, 
otrzyma 70 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena 
będą obliczone wg poniższego wzoru: 

 
                         Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
         C   =  --------------------------------------------------------------  x  70 pkt    
                                        Cena brutto  badanej oferty 

 
gdzie: 

 
C - ilość punktów w kryterium „cena” / 1 pkt.= 1% 
 

Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji” [G]: 

W kryterium „Okres gwarancji” będzie oceniana  długość udzielonego okresu gwarancji na planowany 
do zakupu sprzęt przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia: 

1) Okres gwarancji 12 miesięcy – 0 punktów; 
2) Okres gwarancji 24 miesiące – 15 punktów; 
3) Okres gwarancji 36 miesięcy – 30 punktów; 
 

Minimalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji to 12 miesięcy. Okres gwarancji dotyczy 
wszystkich zaproponowanych urządzeń i jest deklarowany w jednakim wymiarze dla każdego 
dostarczonego urządzenia.  



 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Dostawcę w kryterium okres gwarancji wynosi 30 
punktów.  

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY  
 
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg. 
kryterium punktowego: max. 100 pkt.  
a) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Dostawcy, który uzyska najwyższą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie.  
c) Dostawca maksymalnie może zdobyć 100,00 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań 

matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (lub oferty), nie podlegająca odrzuceniu, która po 

zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę 
punktów.  

e) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Dostawcą, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Dostawcami, których oferty zostały 
ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, 
Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia negocjacji.  

W przypadku niewybrania Dostawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza 
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.  

 
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
Umowa z wybranymi dostawcami zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Dostawcą, który złoży najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje 
Zamawiający (maksymalnie o 10%).  
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Do zapytania ofertowego dołączono:  
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
 


